
02 الثــــورةأخئار وتصارغر

صنعاء / سبأ 
ــة هيئة األركان العامة  واصلت قيادة وزارة الدفاع ورئاس
ــن  ــدد م ــان يف ع ــش واللج ــى الجي ــا لجرح ــس زياراته أم
ــبة االحتفاء  ــك بمناس ــة وذل ــة العاصم ــفيات أمان مستش
ــل الصالة وأزكى  ــولنا األعظم عليه أفض ــرى ميالد رس بذك
ــد  لعي ــي  الذهب ــل  باليوبي ــعبنا  ش ــاالت  واحتف ــليم  التس

االستقالل الـ 30 من نوفمرب.
ــة بوزارة الدفاع العميد عيل  حيث زار مدير الدائرة املالي
ــات الحربية العميد الركن  املطري ومعه مدير دائرة العملي
ــه املعنوي  ــرة التوجي ــب مدير دائ ــواض ونائ ــماعيل ع إس
ــبي  ــد الركن عيل غالب الحرازي الجرحى من منتس العمي
ــفى  ــعبية يف مستش ــلحة واألمن واللجان الش القوات املس
ــة تفقدوا  ــفى القوات الخاص ــة النموذجي ومستش الرشط
ــم وأوضاعهم الصحية واطلعوا عىل طبيعة  خاللها أحواله

ومستوى الرعاية الطبية والعالجية التي تقدم للجرحى.
ــغ مالية  ــا ومبال ــادة للجرحى الهداي ــوة الق ــدم اإلخ وق
ــتقالل الوطني وامليالد  ــبة ذكرى االس مهنئني إياهم بمناس

النبوي الرشيف .. متمنني لهم الشفاء العاجل بإذن الله.
ــمى معاني االعتزاز والتقدير  وعرب اإلخوة القادة عن أس
ــا باألدوار  ــكرية وعرفانه ــية والعس ــم القيادة السياس باس
البطولية التي يجرتحها ويسطرها أبطال القوات املسلحة 
ــات الصمود  ــف جبه ــعبية يف مختل ــان الش ــن واللج واألم
ــعبنا  ــيادته والحفاظ عىل وحدة ش ــن الوطن وس ــاً ع دفاع

وكرامته.
ــباقني ومن  ــى األبطال كانوا الس ــاروا إىل أن الجرح وأش
آثروا وطنهم وشعبهم بدمائهم وهو موقف يجسد وطنيتهم 
ــهداء  ــن أن القيادة تويل ارس الش ــم .. مؤكدي ورشف انتمائه
ــعبنا يجل هذه  ــا ورعايتها وان ش ــى جل اهتمامه والجرح

ــتظل مصدر إلهام تستمد منه أجيالنا  التضحيات التي س
ــن اجل الوطن  ــي الوفاء والتضحية م ــة قيم ومعان املتعاقب

والدفاع عنه.
ــفى  ــكر والتقدير إلدارة مستش ــن الش ــرب الزائرون ع وع
ــة وكافة  ــوات الخاص ــفى الق ــة النموذجي ومستش الرشط
ــم  جهوده ــىل  ع ــة  واإلداري ــة  والعالجي ــة  الطبي ــم  الطواق
ــات ورعاية طبية وعالجية  ــة وما يقدمونه من خدم الوطني
ــوا دماءهم من أجل الوطن  ــى واملصابني الذين قدم للجرح

ويستحقون كل الرعاية واالهتمام.
ــعادتهم البالغة  ــن س ــى واملصابون ع ــا عرب الجرح فيم
ــم واالطالع  ــا تفقد أوضاعه ــادة لهم وحرصه ــارات القي بزي
ــدون إىل جبهات الرشف  ــىل أحوالهم .. مؤكدين أنهم عائ ع
ــم  ــيقدمون أرواحه ــفاء وس ــم للش ــال تماثله ــة ح والكرام

رخيصة من اجل االنتصار لوطنهم وشعبهم.

قيادات الدفاع واألركان تواصل زياراتها لجرحى الجيش واألمن واللجانقيادات الدفاع واألركان تواصل زياراتها لجرحى الجيش واألمن واللجان

صنعاء/سبأ
ــن  ــم الفني والتدريب املهني محس ــر التعلي افتتح وزي
النقيب أمس بصنعاء األكاديمية اليمنية لهندسة النفط 

والغاز.
ــم الفني  ــب وزير التعلي ــذي حرضه نائ ــاح ال ويف االفتت
ــة لقطاع  ــة العاصم ــوايل ووكيل أمان ــد الح ــور خال الدكت
ــس الجهاز التنفيذي  ــباب والتعليم زياد الرفيق ورئي الش
ــل، أكد وزير  ــع الدكتور عبد الرحمن جام ــات املجتم لكلي
ــة تخصصية يف  ــي أن افتتاح أكاديمية يمني ــم الفن التعلي
صناعة النفط والغاز يعترب انجازا علميا ووطنيا يسهم يف 
بناء جيل قادر عىل تحمل املسؤولية وتزويد سوق العمل 

بكوادر تقنية ومهنية يف هذا التخصص الهام.
ــبة جليلة  ــار إىل تزامن افتتاح األكاديمية مع مناس وأش
ــوي ، وكذا  ــد النب ــرى املول ــلمني وهي ذك ــىل قلوب املس ع
ــتقالل الـ 30 من نوفمرب  ــال باليوبيل الذهبي لالس االحتف
ذكرى جالء آخر جندي مستعمر عن أرض الوطن، كما أن 

االفتتاح يأتي يف ظل ظروف صعبة يمر بها الوطن.
ــت وزير التعليم الفني إىل أن وجود هذه األكاديمية  ولف
ــعى  ــة يف العملية التعليمية التي يس ــة نوعي ــل إضاف يمث

الجميع إىل استمرارها وتطويرها.
ــة عبدالرحمن  ــس األكاديمي ــتعرض رئي من جانبه اس
ــداد والتنظيم الفتتاح  ــي رافقت اإلع ــي املراحل الت الذانب
ــة يمنية تقنية معتمدة  ــة التي تعد أول أكاديمي األكاديمي

ومتخصصة يف هندسة النفط والغاز.
ــجيعها  ــن دور وزارة التعليم الفني يف تعاونها وتش وثم
ــري املحددة، مما  ــاء األكاديمية وفقا للمعاي ودعمها إلنش
يؤكد حرص قيادة الوزارة عىل تحقيق الجودة يف العملية 
ــكادر التدرييس  ــة .. الفتا إىل أن ال ــة ألي مؤسس التعليمي
ــربات يمنية أكاديمية متخصصة من  باألكاديمية يضم خ

ذوي الكفاءة.

وزير التعليم الفني يفتتح وزير التعليم الفني يفتتح 
األكاديمية اليمنية لهندسة األكاديمية اليمنية لهندسة 

النفط والغاز بصنعاءالنفط والغاز بصنعاء

صنعاء/ سبأ
ــبتمرب و14  كرم املجلس األعىل ملنظمة مناضيل ثورة 26س
ــيل الثورة  ــس 255 من مناض ــاع عن الوحدة أم ــر والدف أكتوب
ـــ 30 من  ــتقالل ال ــل الذهبي لالس ــبة اليوبي ــة، بمناس اليمني

نوفمرب املجيد .
ــبق  ــس الجمهورية األس ــد رئي ــي أك ــل التكريم ويف الحف
ــبتمرب و 14  رئيس املجلس األعىل ملنظمة مناضيل ثورة 26 س
ــه صالح أن ثورة 26  ــاع عن الوحدة عيل عبدالل أكتوبر والدف
ــبتمرب و14 أكتوبر غريت الخارطة يف الوطن العربي ورشق  س
ــط وأفريقيا بقيادة رائد القومية العربية  ــيا والرشق األوس آس

جمال عبدالنارص.
ــر قدم فيها  ــبتمرب وأكتوب ــورة اليمنية س ــار إىل أن الث وأش
ــوال إىل جالء آخر  ــهداء وص ــي قوافل من الش ــعب اليمن الش
ــرة .. مؤكدا أن  ــة الطاه ــن األرض اليمني ــي م ــدي بريطان جن
ــتعمراً ومحتًال  األرض اليمنية الطاهرة ال تقبل ولن تقبل مس

أجنبياً.

وقال" رحل االستعمار عام 1967م إىل غري رجعة وسريحل 
االحتالل الجديد وتتطهر األرض اليمنية من بالك ووتر ودول 

تحالف العدوان وستتطهر حتى من املرتزقة اليمنيني ".
وأضاف " السلطة الرشعية هي املجلس السيايس األعىل 
ــل الوطن  ــاء، والرشعية ملن هو داخ ــاذ بصنع ــة اإلنق وحكوم

وليس للمتسكعني يف الخارج ".
ــار إىل أن العدوان فشل يف تحقيق أهدافه ويسعى إىل  وأش

تمزيق الصف الوطني وشق الجبهة الداخلية.
ــاركة يف التحالف العدواني عىل  ــا الدول العربية املش ودع
ــبوه .. وقال " إن  ــحاب من هذا التحالف املش اليمن إىل االنس

اليمن ال تشكل خطرا عىل أحد ".
وحيا عيل عبدالله صالح مناضيل وشهداء الثورة اليمنية 
ــم يصدون  ــقطوا وه ــن س ــهداء الذي ــر والش ــبتمرب وأكتوب س
ــجاعة واستبسال يف مختلف جبهات الرشف  العدوان بكل ش
ــتمرار  ــل للجرحى واس ــفاء العاج ــا الش ــة .. متمني والبطول

الثبات والصمود لكل أبناء الوطن .

ــيايس األعىل  ــل الذي حرضه عضو املجلس الس ويف الحف
ــب رئيس  ــن قبل نائ ــات م ــت كلم ــامعي .. ألقي ــلطان الس س
ــارأس واللواء  ــواء الركن خالد ب ــس األعىل للمنظمة الل املجل
الركن قاسم مقبل الطويل وزعفران املهنا عن الشباب واملرأة 
ــبتمرب  ــة تكريم مناضيل ثورة 26س ــدت يف مجملها أهمي .. أك
ــذي قدموه وصوال إىل  ــرا لدورهم النضايل ال ــر تقدي و 14أكتوب
ــتعمار  ــة من االس ــري األرض اليمني ــار وتطه ــق االنتص تحقي

البغيض .
ــاروا إىل واحدية الثورة سبتمرب وأكتوبر حيث اختلط  وأش
الدم اليمني الجنوبي والشمايل يف صنعاء وعدن .. الفتني إىل 
ــباب واملرأة يف النضال للحفاظ عىل الوحدة  مكانة ودور الش
ــف  ــل يف مختل ــا الرج ــرأة ألخيه ــاركة امل ــذا مش ــة وك الوطني
ــي .. داعني القيادة  ــتعمار الربيطان مراحل النضال ضد االس

السياسية إىل االهتمام بأرس الشهداء واملناضلني .
حرض حفل التكريم مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز 

الرتب وأعضاء وممثلو السلك الدبلومايس لدى اليمن.

اليمن ال تشكل خطراً على أحد وعلى الدول العربية المشاركة في العدوان االنسحاب من التحالف المشبوهاليمن ال تشكل خطراً على أحد وعلى الدول العربية المشاركة في العدوان االنسحاب من التحالف المشبوه

الرئيس األسبق: الشرعية للقوى الوطنية في الداخل وليست للمتسكعين في الخارجالرئيس األسبق: الشرعية للقوى الوطنية في الداخل وليست للمتسكعين في الخارج
في حفل تكريم في حفل تكريم ٢٥٥٢٥٥ من مناضلي الثورة اليمنية من مناضلي الثورة اليمنية

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
عسري :

ــش  الجي ــة  مرتزق ــد  أح ــص  قن  -
السعودي قبالة منفذ علب

ــل  جب يف   14.5 ــدل  مع ــتهداف  اس  -
سبحطل بقذيفة مدفعية

- قصف مدفعي عىل موقع مستحدث 
خلف املسيال

نجران :
- قصف صاروخي ومدفعي يستهدف 
تجمعات للجنود السعوديني يف عدد من 

تباب الرشفة واملخروق الكبري
- مدفعية الجيش واللجان تستهدف 

معسكر االستطالع أسفل الرشفة
- مدفعية الجيش واللجان تستهدف 
ــعوديني يف موقع  ــود الس تجمعات الجن

الضبعة
ــوف الجيش  ــى يف صف ــىل وجرح - قت
ــعودي خالل كرس زحف لهم باتجاه  الس

موقع الرشفة 
ــة  بمرتزق ــل  محم ــم  طق ــري  تدم  -
ــفة أثناء  ــعودي بعبوة ناس الجيش الس
ــدودي قبالة منفذ  ــروره بالرشيط الح م

الخرضاء
- استهداف تجمعات مرتزقة الجيش 
ــة قبالة  ــع عباس ــف موق ــعودي خل الس

منفذ الخرضاء بقذائف املدفعية
جيزان :

ــود  للجن ــات  تجمع ــتهداف  اس  -
ــان بصواريخ  ــعوديني يف موقع ضهي الس

كاتيوشا

االثنين 2017/11/27       

تعز :
ــدوان يف منطقة  ــة الع ــة ملرتزق ــراق مدرع - إح

الهاميل بمديرية موزع
ــعبية ينفذون  ــش واللجان الش ــال الجي - ابط
ــيل  ــة يف الهام ــع املرتزق ــىل مواق ــارة ع ــة إغ عملي
بمديرية موزع ويحرقون آلية عسكرية وتكبيدهم 

خسائر فادحة يف األرواح والعتاد 
ــعبية ينفذون  ــش واللجان الش ــال الجي - ابط
ــة  ــة يف التب ــع املرتزق ــىل مواق ــة ع ــة هجومي عملي
ــى يف  ــىل وجرح ــقوط قت ــرة وس ــوداء بعصيف الس

صفوفهم
ــتهدف  تس ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -
ــبكة  ــدوان خلف جبل الش ــة الع ــات ملرتزق تجمع

بمديرية ذباب
- قنص 9 من املرتزقة يف جبهات تعز

البيضاء :
- مجاهدو الجيش واللجان الشعبية يتمكنون 
من كرس زحف للمرتزقة باتجاه جبهة صباح وتبة 
ــقوط قتىل وجرحى  رشقان بمديرية ذي ناعم وس

يف صفوفهم
ــعبية  ــارة ملجاهدي الجيش واللجان الش - إغ

عىل مواقع املرتزقة يف تبة الجسية بمنطقة قيفة
الجوف :

ــة باتجاه وادي  ــلل للمرتزق ــد محاولة تس - ص
شواق يف الغيل وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم

الضالع :
ــعبية ينفذون  - مجاهدو الجيش واللجان الش
ــع املرتزقة يف جبهة يعيس  ــة اغارة عىل مواق عملي
وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم بينهم قيادات

لحج :
- مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف 

تجمعات املرتزقة رشق كهبوب
شبوة :

- مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف 
تجمعات للمرتزقة يف املنعطف بجبهة عسيالن

ــة  ــاق بمديري ــة الس ــزق يف جبه ــص مرت - قن
عسيالن

- مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف 
تجمعات للمرتزقة يف املنعطف بجبهة عسيالن

مارب :
- قنص 2 من املرتزقة يف مديرية رصواح

نهم :
ــع املرتزقة يف صلب  ــف مدفعي عىل مواق - قص

رشقي حريب نهم

جبهة الداخلجبهة الداخل

مارب :
* 4 غارات لطريان العدوان األمريكي السعودي 

عىل مديرية رصواح
تعز :

ــعودي  * غارتان لطريان العدوان األمريكي الس
عىل مديرية موزع

صعدة :
ــعودي  ــدوان األمريكي الس ــارة لطريان الع * غ

عىل منطقة الحجلة بمديرية رازح الحدودية
ــعودي  * غارتان لطريان العدوان األمريكي الس

عىل منطقة آل صبحان بمديرية باقم
ــعودي  ــدوان األمريكي الس ــارة لطريان الع * غ

عىل منطقة آل حباجر بمديرية سحار
صنعاء :

ــعودي  ــدوان األمريكي الس ــارة لطريان الع * غ
شمال جرس محيل يف مديرية نهم

الحديدة :
ــن  ــعودي يش ــريان العدوان األمريكي الس * ط

غارتني عىل مفرق الجاح بمديرية بيت الفقيه
جيزان :

ــرث من 40  ــف بأك ــيش تقص ــات األبات * مروحي
صاروخا قريتي قمر وحامضة ووادي جارة

عسري :
ــعودي  ــدوان األمريكي الس ــارة لطريان الع * غ

عىل قرية مجازة
نجران :

ــن 6  ــعودي يش * طريان العدوان األمريكي الس
غارات عىل موقع الرشفة

إعداد / عبدالصمد الخوالني
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الثورة / ماجد حميد 
ــوى االحتالل اإلماراتي  ــرض منزل أحد القياديني املوالني لق تع
ــد بانتمائهم   ــنه مجهولون يعتق ــس لهجوم مباغت ش يف عدن أم

لتنظيم ما يسمى ب"القاعدة".
ــزق أديب  ــادي املرت ــزل القي ــة أن من ــادر محلي ــت مص وأوضح
العييس يف منطقة دار سعد تعرض خالل الساعات األوىل لهجوم 
ــالق نار دام نحو  ــلحني أعقبه إط ــة آر بي جي من قبل املس بقذيف

ساعة.
ــخصني من  ــبب يف مقتل ش ــإن الهجوم تس ــادر ف ــاً للمص ووفق
ــعفوا عىل إثرها إىل  ــه وإصابته وآخرين بجروح خطرية أس أقربائ

أحد املستشفيات فيما الذ املهاجمون بالفرار.
ــوى االحتالل اإلماراتي  ــة ثانية داهمت وحدة تابعة لق من جه

مساء أمس منزال يف حي الشيخ إسحاق بمديرية املعال .
ــلحني داهموا منزل مواطن “  ــاد مصدر محيل بعدن أن املس وأف

يدعى ”ع ؛ بزعم انتمائه لتنظيم ما يسمى بداعش “ .
ــت املداهمة،  ــة إطالق نار رافق ــان “ أن عملي ــهود عي وأوضح ش
ــرب إىل جهة مجهولة  ــن صاحب املنزل من اإلفالت واله فيما تمك
ــتباكات بطلق ناري يف  ــى الربدينة خالل االش ــاب يدع وأصيب ش
ــفيات بعدن لتلقي  ــا إىل أحد املستش ــرسى ُنِقل عىل إثره يده الي

العالج .

اللجنة التحضريية أكدت
ــاحة  ــل الس ــتعدادات داخ ــورة االس ــدت الث ورص
ــط  ــبعني وس ــال املركزي بميدان الس ــدة لإلحتف املع
ــائية  ــة صنعاء، حيث تجري األعمال االنش العاصم
وأعمال الديكورات والتأمني وتهيئة اماكن اإلستقبال 
ــري املؤدية، فيم أكدت اللجنة  واملواقف وخطوط الس
التحرضية جهوزية الساحة لإلحتفال واإلنتهاء من 

األعمال التحضريية الالزمة.
مجلس النواب

ــس  املجل ــاالت  واالتص ــل  النق ــة  لجن ــت  وأوص
ــس والعرشين  ــر الخام ــق املؤتم ــة عىل وثائ باملوافق
ــاد الربيدي العاملي الدوحة 2012م وفقاً ملا هو  لالتح

موضح يف هذا التقرير.
وخالل هذه الجلسة عرب رئيس مجلس النواب عن 
ــس امللتزمني بحضور  ــكره وتقديره ألعضاء املجل ش
ــات.. مؤكداً أهمية حضور األعضاء جلسات  الجلس
ــال الترشيعية  ــة األعم ــاز كاف ــس النواب إلنج مجل
ــة يف مثل  ــل املجلس وخاص ــة بعم ــة املناط والرقابي
ــتثنائية التي تمر بها بالدنا جراء  هذه الظروف االس

استمرار العدوان والحصار .

ــوة األعضاء  ــس النواب باالخ ــاب رئيس مجل وأه
ــة  الالئح ــون  لقان ــيداً  تجس ــور  بالحض ــزام  االلت
الداخلية املنظمة لعمل املجلس وتكويناته املختلفة 

.
ــته  جلس ــتهل  اس ــد  ق ــواب  الن ــس  مجل وكان 
باستعراض محرض جلسته السابقة واملوافقة عليه، 
وسيواصل أعماله صباح اليوم األربعاء بمشيئة الله 

تعاىل.
ناطق الجيش ينفى

ــا  بم ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي "إن  ــاف  وأض
ــكري  ــون به من أخالق وقيم نبيلة ورشف عس يتمتع
والتزام ديني، اندفعوا إىل ميادين الرشف للدفاع عن 
ــالمة  ــس من أجل أمن وس ــن والتضحية بالنف الوط

شعبهم ".
ــعب اليمني إىل  ــاء الش ــان أبن ــد لقم ــا العمي ودع
ــه تحالف  ــروج ل ــع ما ي ــي م ــدم التعاط ــة وع اليقظ
ــاول من  ــة، والتي يح ــب مغرض ــن أكاذي ــدوان م الع
ــا مهزوما  ــي أضحى فيه ــب املعركة الت ــا كس خالله

خارسا هزيال.

النائب العام
ــدوري واملفاجئ  ــي ال ــزول امليدان ــالل الن ــن خ م
ــد من مدى  ــني والتأك ــا املواطن ــام قضاي ــوف أم للوق
سالمة اإلجراءات القانونية املتبعة، واتخاذ التدابري 

الكفيلة بعدم تأخري البت فيها.
ــدد النائب العام عىل رضورة اتخاذ اإلجراءات  وش
ــن ارتكب افعاال مجرمة، وعدم  القانونية حيال كل م
ــني باعتبار ان  ــن قبل املختص ــاهل والتهاون م التس

النيابة هي حامية املجتمع.
ــاون بني  ــيق والتع ــز التنس ــت إىل رضورة تعزي ولف
ــزة الحكومية ذات العالقة  النيابات واملحاكم واألجه
ــان إيجاد  ــة، لضم ــق العدال ــون وتطبي ــاذ القان إلنف
ــائل املناسبة والرسيعة لضمان انتظام مواعيد  الوس

انعقاد الجلسات وما تتطلبه القضايا إلنجازها .
ــس هيئة  ــم بأعمال رئي ــام القائ ــب الع ــق النائ راف
ــور  ــايض منص ــام الق ــب الع ــب النائ ــش بمكت التفتي

العلوي.
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صنعاء / سبأ 
ــامي أهمية  أكد وزير النقل زكريا الش
ــة  بكاف ــوض  للنه ــة  متكامل رؤى  ــع  وض
ــف  ــا تحال ــي دمره ــل الت ــات النق قطاع

العدوان بقيادة السعودية.
ــة  جلس ــالل  خ ــل  النق ــر  وزي ــار  وأش
ــم  لتنظي ــة  العام ــة  للهيئ ــت  خصص
ــة العمل  ــؤون النقل الربي ضمن ورش ش
ــائر وانتهاك  ــاألرضار والخس ــة ب الخاص
ــة التي تنظمها  القوانني واملواثيق الدولي
ــن تدمري  ــدوان م ــداف الع ــوزارة، إىل أه ال
ــة لكافة  ــة والتنموي ــآت االقتصادي املنش
ــل وهيئاتها  ــات الدولة ووزارة النق قطاع
ــل  ــن أج ــك م ــة وذل ــاتها خاص ومؤسس
إحباط القدرات العالية للتصنيع اليمني 

.
ــة التي حرضها وكيل  قدمت يف الجلس
ــل الجوي رئيس  ــل لقطاع النق وزارة النق
ــيس  ــه العن ــة عبدالل ــة التحضريي اللجن
ــؤون  ــة لتنظيم ش ــة العام ــس الهيئ ورئي
ــي،  ــه الوادع ــد عبدالل ــربي ولي ــل ال النق
األوىل  ــت  تناول ــل  العم أوراق  ــن  م ــدد  ع
ــق املنظور  ــم العدوان وف ــوان " جرائ بعن
ــا وزير النقل  ــدويل " و قدمه ــي ال القانون
 ، ــي  الكحالن ــد  ماج ــباب  الش ــة  بحكوم
ــا ملعايري القانون  ــل القانوني وفق التحلي
ــان والقانون الدويل  الدويل لحقوق اإلنس
ــىل عاتق املجتمع  ــاني التي يقع ع اإلنس
ــامية  الس ــراف  األط ــا  خصوص ــدويل  ال
ــف الرابعة  ــة جني ــىل اتفاقي ــدة ع املتعاق
ــة املدنيني يف  ــام 1949 الخاصة بحماي لع

أوقات الحرب.
ــة الجرائم  ــة إىل طبيع ــت الورق وتطرق

ــوى  ق ــها  تمارس ــي  الت ــاكات  واالنته
ــدويل  ال ــي  القانون ــف  واملوق ــدوان  الع
التي  ــراءات  ــوات واإلج ــا والخط تجاهه
ــل اإلغالق  ــدوان قبي ــوى الع ــا ق اتخذته
ــئ البحرية  ــذ الربية واملوان ــكيل للمناف ال
ــات الدولية  ــارات الدولية واالتفاقي واملط
ــزم بها  ــدوان ولم يلت ــا الع ــي تجاوزه الت
ــات واملعاهدات  ــم االتفاقي ــن أه فضال ع
ــؤون النقل  ــة بتنظيم ش ــة الخاص الدولي

الدويل الجوي والبحري والربي.
ــل الثانية  ــة العم ــت ورق ــا أوضح فيم
ــة العامة  ــب رئيس الهيئ ــي قدمها نائ الت
ــربي عبدالغني  ــئون النقل ال ــم ش لتنظي
ــتهداف  اس  " ــوان  بعن ــويل  ال ــني  حس
ــائل  ووس ــور  والجس ــرق  للط ــدوان  الع
ــانية  ــافر للقوانني اإلنس النقل انتهاك س
ــة " ، أن قصف األهداف  ــق الدولي واملواثي
ــابق  س دون  ــزدوج  امل ــتعمال  االس ذات 
ــن وخطط اإلمداد  ــذار ومخازن التموي ان
ــتخدام  واس ــة  املختلف ــل  النق ــائل  ووس
ــة دوليا  ــلحة املحرم ــواع األس ــدث أن أح

ــة  العنقودي ــل  كالقناب ــكا  فت ــا  وأكرثه
والفسفورية باإلضافة إىل تدمري العدوان 
ــخة يف  ــة التحتية  لليمن لغاية راس للبني
ــىل اليمن  ــاء ع ــوب اإلبق ــه بوج معتقدات
ــني عمدا من  ــل املدني ــا وقت ــريا متخلف فق
ــا  ــيوخ وقصفه ــاء والش ــال والنس األطف
ــي تجرمها  ــان املدنية الت ــريه لألعي وتدم
ــات  واالتفاقي ــق  واملواثي ــني  القوان ــة  كاف

الدولية
ــام  ع ــر  مدي ــتعرض  اس ــه  جانب ــن  م
ــاء بهيئة  ــاريع واإلحص التخطيط واملش
ــد  محم ــربي  ال ــل  النق ــؤون  ش ــم  تنظي
الجعدبي يف ورقة العمل الثالثة بعنوان " 
الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل الربي 
يف ظل العدوان " األرضار والخسائر التي 
ــؤون  ــة العامة لتنظيم ش ــت بالهيئ لحق
النقل الربي جراء قصف العدوان الغاشم 

.
ــائر  الخس ــايل  إجم أن  إىل  ــار  وأش
ــز  املرك ــملت  ش دوالر  ــون  ملي  19 ــغ  بل
ــة بصنعاء وميناء الطوال  الرئييس للهيئ

ــئ الربية  ــرب املوان ــرب أك ــذي يعت ــربي ال ال
ــة  ــب و الوديع ــاء عل ــة ومين بالجمهوري
ــي  الت األرضار  إىل  ــة  باإلضاف  ، ــا  وغريه
ــع والركاب  ــل البضائ ــطة نق ــت أنش طال

فضال عن خسائر املزارعني والصيادين.
ــام مكتب رئيس  ــدوره أوضح مدير ع ب
ــة أحمد رشف حجر يف ورقة بعنوان  الهيئ
ــؤون النقل  ــم ش ــة لتنظي ــة العام " الهيئ
ــة  ــطة الهيئ ــدوان " أنش ــل الع ــربي قب ال
ــة  واملتمثل ــربي  ال ــل  النق يف  ــا  وخدماته
بإصدار الرتاخيص والترصيحات ملزاويل 
ــائل النقل املرخص  ــطة النقل ووس أنش

لها من الهيئة .
وتطرق حجر إىل مستوى األداء الذي 
ــدوان ورفدها  ــت عليه الهيئة قبل الع كان
ــة  ــاهمتها يف تنمي ــة ومس ــة الدول لخزين

االقتصاد الوطني .
ــم وثائقي  ــرض فيل ــة ع ــل الورش تخل
ــي تعرض لها  ــيمة الت عن األرضار الجس
قطاع النقل الربي يف الجسور والطرقات 

واملوانئ الربية والفروع التابعة للهيئة.
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